RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; web: svatyjur.fara.sk
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY

„Môj dom
je domom modlitby.“

31. nedeľa v cezročnom období
(4.11. – 11.11.2018)

Milovať Boha nadovšetko
a blížneho ako seba samého.
(porov. Mk 12,28-34)

dátum
4.11.
nedeľa

kalendár
31. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

5.11. pondelok

____

____

6.11. utorok
7.11. streda

____

8.11. štvrtok

____

18.00
18.00
18.00

+ Imrich Myslovič, manželka Terézia, synovia, vnuk Štefan
+ Michal Barok a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
+ rodičia z oboch strán

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre vnuka Šimona

18.00
9.00
10.30

+ Rudolf Liška
Za farníkov
Poďakovanie za 55 rokov manželského života a za Božiu
pomoc pre rodičov Kocmanovcov a Jarmilu Križanovú

____

10.11. sobota

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky v Ríme
Sv. Leva Veľkého

11.11.
nedeľa

32. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.11. piatok























úmysel
Za farníkov
Za zdravie a Božie požehnanie
____

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní od 15.00 hod. do 16.00 hod. bude vyložená Najsv. Sviatosť
Oltárna k verejnej poklone. Poklonu začneme modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Adorácia
bude tematická za duše v očistci.
Dnes po skončení adorácie je na fare stretnutie pre starších farníkov.
Odpustky: Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky privlastňujúce iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.
Počas nasledujúceho týždňa po večerných sv. omšiach do 8. novembra sa budeme k získaniu odpustkov
spoločne modliť pri hrobe dp. Emanuela Cubínka.
Kúpou sviečky na stolíku v strede kostola s logom Sviečka za nenarodené deti podporíte aktivity, ktoré
organizuje Fórum života.
Vo štvrtok počas adorácie sa budeme tentoraz modliť za nenarodené deti a za dar úcty k životu.
Vo štvrtok po sv. omši a adorácii o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.
V piatok po večernej sv. omši o 19.00 hod. je na fare stretnutie pre mladých. Začíname sv. omšou.
Do Bratislavy v rámci celoslovenského turné prichádza evanjelizačný program pre mladých GODZONE.
Program sa uskutoční v bratislavskej Inchebe 16. novembra o 18.00 hod. Platí sa cestovné do Bratislavy
a späť, vstupné je zdarma. Nahlásiť sa – odovzdať vyplnenú prihlášku môžete ešte najneskôr do budúcej
nedele 11. novembra 2018 v kostole alebo mailom na fara.jur@gmail.com. Bližšie informácie budú
oznámené na budúcu nedeľu. Bližšie info: www.godzone.sk
Na budúcu nedeľu 11. novembra budeme sláviť sviatok sv. Martina, patróna našej Katedrály i celej
Bratislavskej arcidiecézy. Duchovný program slávenia Svätomartinského trojdnia v katedrále sv. Martina
v Bratislave v dňoch 9.-11. novembra 2018 má názov „Život sv. Martina môže každému človeku pomôcť
rozpoznať vo svojom srdci pozývajúci Boží hlas.“ Témy a mená kazateľov nájdete na výveske.
Pri príležitosti sviatku sv. Martina sa budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach uskutoční Svätomartinská
dobročinná zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti
pre 240 ľudí v pastoračnom centre blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je
zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.
Pri príležitosti sviatku sv. Martina sú osobitne deti so svojimi rodinami te srdečne pozvaní na deň so
svätým Martinom v našom meste na budúcu nedeľu 11. novembra. Začíname svätomartinským
sprievodom so sviecami v lampášikoch so začiatkom o 17.00 hod. na námestí. Sprievod bude pokračovať
ako zvyčajne do areálu farského kostola. Stretnutie sa zavŕši v Scheidlinovej záhrade. Info na plagátoch.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 70, 20, 50 a 10 a 100 €. Vďaka!

